
Introductiebrief Tuin- en Landschapsinrichting Deeltijd 2020-2021 

Fijn dat je komt studeren op Hogeschool van Hall Larenstein. In deze brief vind je praktische informatie m.b.t. 
de start van de opleiding. Mocht je vragen hebben over de inhoud van deze brief kun je contact opnemen 
met Laura Tanis(laura.tanis@hvhl.nl). 
 
Kennismakingsdag 
Voor je echt gaat starten met de opleiding willen we je graag kennis laten maken met je medestudenten en 
met de gang van zaken binnen de opleiding. Je wordt op Larenstein verwacht op donderdag 27 augustus 
2020. Het programma start om 10.00uur en de afsluiting is rond 16.00uur. In de ochtend staat de 
kennismaking met de opleiding en met elkaar gepland en in de middag vindt er een activiteit op het terrein 
plaats. De lunch wordt op deze dag verzorgd door de opleiding. 
 
Digitale voorzieningen 
Op de introductiewebsite onder het kopje ‘Praktische informatie – digitale voorzieningen’ vind je informatie 
over je HVHL-account en digitale middelen die in ons onderwijs worden gebruikt. Belangrijk dat je deze 
informatie en filmpjes doorneemt voor je met de opleiding start. 
 
Toets Engels en Nederlands 
Voor de studenten die niet kunnen aantonen te beschikken over het niveau Engels B1 staat er op de eerste 
lesdag een Entreetoets Engels gepland. Wil je aan deze toets deelnemen stuur dan een mailtje aan Laura 
Tanis (laura.tanis@hvhl.nl). Ter voorbereiding op de toets kun je de site https://www.flo-
joe.co.uk/preliminaryenglish/ raadplegen. Indien je deze toets niet met een voldoende afrondt kun je 
vervolgens gebruik maken van de digitale leeromgeving en de herkansingsmogelijkheden.   
 
Voor Nederlands wordt niveau F3 gevraagd. Deze toets staat niet gepland, omdat de meesten van jullie al 
aan dit niveau voldoen. Mocht je toch voor dit niveau de toets moeten maken, laat het dan weten. Het 
aantonen van het juiste niveau is van belang voor de volledigheid van je portfolio aan het eind van leerjaar 1 
en daarmee het toekennen van de bijbehorende studiepunten. 
 
AVG 
Bij aanvang van de studie willen we een lijst maken van alle studenten die in het 1e jaar starten. In het kader 
van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) willen we je vragen ons te laten weten als je 
bezwaar hebt om op die lijst te komen. Je kunt dan een mailtje sturen aan Laura Tanis (laura.tanis@hvhl.nl). 
 
Jaarrooster 
Op de introductiewebsite van de opleiding vind je onder het kopje ‘Praktische informatie’ de jaaragenda voor 
studiejaar 2020-2021. In de jaaragenda vind je de les- en toetsweken en de vakanties en vrije dagen die voor 
de locatie Velp van toepassing zijn.  Een uitgewerkte jaaragenda met o.a. de inlevermomenten en excursies 
(tijdens de toetsweken op donderdag) wordt bij aanvang van de studie beschikbaar gesteld. 
 
Boekenlijst 
Op de site is een link toegevoegd voor het bestellen van je boeken via Studystore. Studenten krijgen bij 
Studystore 5% korting op Nederlandse titels wanneer ze 2 of meer Nederlandstalige boeken bestellen en 
standaard 10% korting op buitenlandse titels. Als je ze ergens anders goedkoper kunt krijgen, zou ik dat zeker 
doen. Het advies is om bij aanvang alleen de boeken van de eerste periode aan te schaffen. In het overzicht 
op Stuystore staan aangegeven dat dictaten in de schoolwinkel verkrijgbaar zijn. Deze liggen klaar tijdens de 
kennismakingsdag of de eerste schooldag en kunnen dan worden aangeschaft. Over de aanschaf van o.a. 
tekenmateriaal wordt je op een later moment geïnformeerd. 
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